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ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
Rok 2021 je za námi a vstupujeme do
roku nového. Snad bude méně hektický a bude radostnější a přívětivější
na setkávání se.
Pro množící se dotazy upřesňuji informace k očkování v naší ordinaci.
 Nově od 1. 1. 2022 osoby starší 50
let mají nárok na hrazené očkování na
klíšťovou encephalitidu ze zdravotního pojištění – očkovací látku i aplikaci. Mladší zájemci mají nárok na
příspěvek od zdravotní pojišťovny, ale
musí si o něj zažádat s předložením
dokladů o proběhlém očkování a jeho
zaplacení. Zájemcům po předchozím
objednání jsme schopny do týdne
očkovací látku podat– běžně ji skladem nemáme. Osoby, které vakcínu
dosud podanou neměly, jsou očkovány zprvu 3 vakcínami, následně je
přeočkování 1 dávkou po 3–5 letech
dle věku očkovaného. Vhodnější období pro očkování je mimo sezonu
výskytu klíšťat.
 Dále osoby starší 65 let mají nárok
na očkování proti pneumokokové infekci – reklamu na Prevenar 13 mnozí
jistě v TV viděli.
 Očkování proti tetanu – dle běžného doporučení je u osob mladých
přeočkování po 15 letech, u seniorů
po 10 letech. Zpravidla ale provádíme přeočkování dle aktuálních hladin
protilátek v krvi.

LEDEN 2022

 Očkování na covid 19 – první,
druhá i posilující dávka – po předchozím objednání je možná do týdne. Očkujeme i osoby, které původně
byly očkované v očkovacích centrech
(a musely by se zase do očkovacích
center registrovat a čekat na PIN),
zároveň i osoby, které nejsou u nás
registrované a jejich praktický lékař
neočkuje nebo chtějí být očkovány
společně se svým členem domácnosti, který je registrován u nás. Aplikujeme vakcíny firmy Pfizer, o ostatní
typy vakcín zájemci o očkování prakticky neprojevili zájem.
Zájemcům o vakcinaci s předstihem zdr. sestřička telefonicky sdělí
konkrétní čas, který je vhodné dodržovat, aby se netvořily v čekárně zástupy, kdy někteří přicházejí
i s půlhodinovým předstihem. Zároveň žádám o zvážení preferování
vakcinace u svých praktiků či jiných
ambulantních specialistů, kteří se do
očkování také zapojili, aby se nemocniční personál co nejdříve mohl vrátit
k původní práci – nemohou být současně v očkovacích centrech a u lůžka
nemocničního, v odborné ambulanci
či jinde.
Samozřejmě nadále platí, že osoby
s respiračními infekty by měly nejprve telefonicky zkonzultovat své potíže, kdy obdrží konkrétní čas k vyšetření, aby se zbytečně nesetkávaly
infekční osoby s neinfekčními (a nejedná se pouze o covidovou nákazu).
L. Martinková

Cena dotovaná 4 Kč

Projektový den Vánoce
v Evropě v základní škole
DOLNÍ PODLUŽÍ – V pátek 10. 12.
2021 jsme si připomněli vánoční tradice z různých zemí Evropy. Pro žáky
bylo připraveno několik aktivit. Své
znalosti prověřili ve vánočním kvízu, zahráli si hry s vánoční tématikou
v počítačové učebně a popovídali si za
zvuku vánočních písniček a koled. Při
další aktivitě ušili vánoční sáček na
malý dárek. Jejich zápolení s jehlou
a nití bylo občas velice úsměvné, jiní
naopak mile překvapili a do ruční
práce se zabrali natolik, že celou hodinu ani nedutali.
V průběhu dne se žáci v malých
skupinkách vystřídali v aule, kde
byli zamčeni a museli luštit, hledat

a přemýšlet při únikové hře. Vánoční atmosféra byla podpořena vánočními písničkami, nazdobeným prostředím a různými dekoracemi, které
byly součástí hry a žákům při řešení
pomohly. Po zdolání několika kvízů,
rébusů a hádanek, kdy děti musely využít nejen zrak, ale také hmat a čich,
našly kód k zámku a klíč, kterým si
mohly otevřít.
Projektový den se vydařil a ani
jsme netušili, že si vánoční atmosféru přenášíme rovnou do našich domovů, jelikož jsme se v dalším týdnu
viděli už jen online.
Text a foto Mgr. M. Šmidílková, DiS.
(další fotografie na druhé straně)

Prořez lipové aleje na
úpatí Křížové hory
JIŘETÍN p/J – Přišlo to jako blesk z nebe. Nabídka CHKO Lužické
hory na prořez části lip při cestě na Křížovou horu, a to včetně zafinancování, se nedala odmítnout i přes komplikace s tím spojené.
Ošetřeno bylo 43 kusů lip, jedna byla vzhledem ke svému stavu
pokácena. Tuto akci můžeme považovat za první etapu, v prořezu se bude pokračovat a doufejme, že i nadále s podporou CHKO.
Pokud by financování nevyšlo, obec bude další část platit ze svého
rozpočtu. Úklid větví po prořezu provádějí pracovníci obce a i na
tuto činnost jsme dostali od CHKO peníze, a to ve výši 16 000 korun. Sice to na úklid první etapy nestačí, ale každá podpora v dnešní
době je dobrá.
Technická poznámka na závěr – k tomuto prořezu dle odborníka
z CHKO mělo dojít zhruba před deseti až patnácti roky.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce, foto Stanislav Císař
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PROJEKTOVÝ DEN VÁNOCE V EVROPĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

Vybavené učebny Základní
školy Dolní Podluží
V průběhu roku 2021 byla v Základní
škole Dolní Podluží zrekonstruována
a nově vybavena nábytkem a počítačovou technikou jazyková učebna,
pořízeny byly nové výukové pomůcky
pro učebnu fyziky a chemie a nové
počítače a server do počítačové učebny. Součástí prací byla i vestavba
chlapeckých a dívčích bezbariérových WC a pořízení schodolezu pro
zajištění bezbariérového přístupu
do učeben. Všechny stavební práce
a pořízení veškerého vybavení bylo
spolufinancováno ze dvou získaných
dotací z evropských fondů.
Projekt „Vybavení učebny fyziky
a chemie ZŠ Dolní Podluží“ byl realizován z 8. výzvy IROP MAS Český sever a byla získána 95% dotace
1 315 995 Kč se spoluúčastí základní
školy 69 263 Kč.

Projekt „Učebna cizích jazyků a řešení bezbariérovosti ZŠ Dolní Podluží“
byl realizován z 92. výzvy IROP Infrastruktura základních škol pro uhelné
regiony a byla na něj poskytnuta 85%
dotace 2 443 307 Kč při spoluúčasti
základní školy 271 478 Kč.
Při využití existujících možností tak bylo do „venkovské“ Základní
školy Dolní Podluží přivedeno takové množství evropských dotací a pořízeno takové množství moderního
vybavení, které nemají základní školy
ani v mnohem větších městech Šluknovského výběžku.
Děti z Dolního Podluží, Jiřetína od Jedlovou i Horního Podluží si
rozhodně zaslouží moderní zázemí,
které jim zajistí znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný život v 21.
století.

Opravené křížky u lesní cesty
z Hraničního Buku do Dolního
Podluží
Na pravé straně cesty vedoucí z Hraničního Buku do Dolního Podluží,
která je také součástí dálkové značené turistické trasy E10, byly opraveny další 2 křížky. Menší kříž na cestě
blíže Dolnímu Podluží byl doplněn
o chybějící kovaný kříž se zlaceným
korpusem Krista a zlacený reliéf
s Pannou Marií. Větší kříž přibližně v polovině cesty mezi mezi Hraničním Bukem a Dolním Podlužím
byl doplněn o chybějící kovaný kříž
a byly doplněny na plech namalované figury Krista a Panny Marie a na
pískovcový podstavec byl instalován
chybějící malovaný plechový reliéf

Panny Marie. Rovněž byla obnovena čitelnost všech nápisů na obou
křížích. Opravu provedl již z předchozích akcí osvědčený restaurátor
BcA. Miloš Kubišta z Krásné Lípy.
Obec Dolní Podluží z Ministerstva
zemědělství získala na restaurování
křížků dotaci 141 612 Kč, spoluúčast
obce je 111 367 Kč, celkové náklady
tedy 252 979 Kč. Cesta je v letních
měsících a při sněhové pokrývce
i v zimních měsících intenzivně využívána turisty a běžkaři, pro které
bude posezení na lavičkách u křížků
s výhledem do našeho nádherného
okolí nyní ještě krásnější.

Připravil Lukáš Janků, referent OÚ Dolní Podluží
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Uplynulý rok v Horním Podluží
a naše další plány
Vážení spoluobčané,
dovolte mi seznámit Vás s dokončenými akcemi v roce 2021 a v krátkosti s plány pro rok 2022.

Bytový fond

 V domě čp. 110 byla dokončena
celková rekonstrukce dvoupodlažního bytu v horním patře, spolu s tím
proběhlo dokončení technické místnosti v tomto patře pro společné rozvody TV, Sat a internetu v domě, na
chodbě došlo k nahrazení prudkých
schodů novými s bezpečným sklonem
a v příštím roce nahradíme i schodiště pod podestou. Tím bude dokončena i rekonstrukce chodby v tomto
horním patře.
 V domě čp. 96 byla zahájena rekonstrukce bytu v přízemí, jsou již
připraveny drážky pro novou elektroinstalaci, nový rozvod vody a topení v celém bytě, strop je snížen na
běžnou výšku a jsou připraveny nové
rozvody odvětrání koupelny a digestoře a nové odpady. Koupelna bude
zbudována nově a bezbariérově. Plánované dokončení je jaro 2022.
 V domě čp. 215 byla provedena
rekonstrukce kotelny, včetně nového
odkouření a nového kotle.
 V domě čp. 14 Žofín byl vyměněn
kotel za nový a starý zásobník na teplou vodu nahrazen větším z nerezové
oceli.
 V domech čp. 324, 325, 326 byla
na listopad plánována výměna vchodových dveří a zvonků, ale z důvodu
nedostatku materiálu byla akce přesunuta na leden 2022.

Infrastruktura

 Byl kompletně zrekonstruován
chodník před školou až k vchodu do
domu Ž14, u domu jsme zbudovali
odstavnou plochu pro vozidla.
Součástí této, z dotace hrazené,
akce je i na jaro plánovaná rekonstrukce chodníku před panelákem,
na kterou bude navazovat výměna
vchodových dveří a zvonků. Tato akce
je hrazena z dotace krajského úřadu,
program obnovy venkova ÚK 2021.
 Od domu čp. 110 byl prodloužen
kanalizační řád o asi 100 m, až k lokalitě, pro kterou jsme nechali zhotovit zastavovací studii přibližně pro 12
domů v rámci změny č. 5 územního
plánu obce.
 Na jaře podáme žádost o dotaci
ze SFDI na výstavbu chodníku, který spojí náš panelák a okolní domy se
zastávku autobusu u domu čp. 290.
 V současné době pracujeme na
podání žádosti na dotaci na novou
infrastrukturu, jedná se o program

Podpora bydlení, podprogram Technická infrastruktura z MMR, která by
nám měla zlevnit na jaro plánované
posílení a modernizaci čerpačky pitné vody na Světlík. Tím se nám otevře
možnost odprodat zbylé stavební pozemky v této lokalitě. Komunikace je
nahrubo hotova, veřejné osvětlení je
hotovo, vodovod je připraven k napojení na hlavní řád.
 Změna č. 5 územního plánu, která
platí od prosince 2021, nám umožňuje na jaře žádat o dotaci na novou
školku. Dále ve spolupráci se soukromým investorem chceme dokončit
plánovanou výstavbu bytového domu
a v budoucnu dalších dvou bytových
domů v lokalitě nad nádražím. Zastavovací studie je již hotova.
V lokalitě vlevo u cesty směrem ke
statku probíhá tvorba plánu rozdělení
stavebních pozemků a projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci
pro 9 stavebních pozemků.
Dokončili jsme přípravu komunikací v lokalitách s již prodanými
a zastavěnými pozemky na položení asfaltových povrchů, které je plánováno na rok 2022. Na všech je již
vybudováno i nové veřejné osvětlení. Jde o pozemky nad úřadem vpravo u cesty na Světlík, ve spodní části
obce u pole pod cyklostezkou, lokalita
u okálů a na Světlíku.
 V současnosti probíhá měření,
plánování a modernizace rozvaděčů
pro veřejné osvětlení, cílem je snížit
počet míst s elektroměrem na 2 ze
současných 5. Tím dojde ke snížení
nákladů na pevné platby za elektroměry. Samozřejmě dojde k výměně
pilířů, kde budou elektroměry umístěné, za nové, včetně nové elektro
výbavy. Asfaltová část parkoviště
u vleku je nyní osvětlena v rámci našeho veřejného osvětlení, následovat
bude instalace svítidla na druhé straně, kde parkují zaměstnanci restaurace a obyvatelé vedlejšího domu.
 U cesty k Velkému rybníku byla
dokončena výstavba nového mostku. Původním záměrem bylo nahradit pojezdovou část mostu novou, při
demontáži staré mostnice jsme zjistili, že břeh, který mostnici podepírá, je
v havarijním stavu a bude nutno most
vystavět znovu. Po dohodě s Povodím
Ohře a projektantem došlo ke zvýšení
mostu, a tím i ke zvýšení průtoku při
povodni a k rozšíření mostu z důvodu, aby s instalací zábradlí zbylo dost
místa pro projetí i traktoru s pluhem
a jiné větší techniky.

 V bývalé vývařovně byly započaty práce na předělání provozovny na
obchod s potravinami. Bourací práce
jsou skoro hotovy, bude následovat
nová elektroinstalace, nové rozvody
vody, topení a odpady, snížení stropu
a zateplení, nová podlaha a osvětlení, nové okna, dle požadavku hygieny
a odvětrání. Dokončení je plánováno
na konec léta 2022.
 U mateřské školy a úřadu byly instalovány měřiče rychlosti projíždějících vozidel. Zaznamenáváme snížení rychlosti u asi 90 procent vozidel,
stále ovšem někteří jedinci výrazně
překračují maximální povolenou
rychlost v obci. Budeme tento problém řešit ve spolupráci s dopravní
policií.
 V naší čističce odpadních vod byla
dokončena rekonstrukce řízení procesu čistění, byl pořízen nový řídící
systém včetně systému dálkové správy. Nový systém zasílá hlášení o chybách, eviduje průběžné stavy a zasílá
týdenní hlášení. Dálková správa nám
umožňuje provádět zásadní změny
parametrů jednotlivých částí čističky
bez nutnosti volat na místo servisní
firmu, a tím dochází k úsporám prostředků a času. Celkovým vyladěním
a modernizací čističky se nám podařilo zvýšit její kapacitu asi o 200 ekvivalentních osob.

Ostatní

 V rámci obnovy lesa po kůrovcovém kácení jsme zbudovali novou
oplocenku a vysázeli více jak 2000
nových dubů.
 V obci probíhá obnova stromů,
které se nacházejí u chodníků a byly
vyhodnoceny jako potenciálně nebez-

pečné. Vždy měníme jeden pokácený za minimálně dva nové, v místech
s nedostatkem prostoru vysazujeme
kultivary s úzkou korunou, aby ani po
desetiletích nepřekážely.
 V parku u Beldenu jsme volný prostor osázeli novými stromy,
s ohledem na spodní vodu v dolní
části parku. Tam jsme zasadili stromy, kterým mokřina nevadí. V plánu
máme ještě osadit vhodnými stromy
louku u našeho „Stonehenge“. Samozřejmě výsadba a obnova zeleně
bude pokračovat tak, jak se budou
realizovat výstavby v jednotlivých
lokalitách, například bytové domy
nad nádražím bychom rádi oddělili
od trati stromořadím atd.
 Naše jednotka SDH obce Horní
Podluží dokončila generální rekonstrukci cisternové Tatry, která je nyní
jako nová. Obci se podařilo v prosinci
zakoupit vozidlo Mercedes Sprinter
ve velmi dobrém stavu, které bude
přestavěno na hasičské a nahradí
našeho starého Nissana, který má tu
nevýhodu, že na jeho řízení je nutno
vlastnit řidičské oprávnění skupiny C.
Z prodeje vozu Nissan bude financována přestavba vozu Mercedes.
 K zjednodušení a zrychlení úpravy
zeleně obec zakoupila mulčovací stroj
Dakr Panter FD3-500 s cepákovým
mulčovačem MC100.
V roce 2022 nás čeká dobře promyslet, namodelovat a odprezentovat veřejnosti budoucí využití centra obce,
kam bychom rádi přesunuli OÚ, Českou poštu, obecní knihovnu a hasičskou zbrojnici. Tento krok je nutno
dobře zvážit, poradit se s odborníky
na urbanistiku, aby bylo vše v souladu s územním plánem a ve shodě
s budoucími potřebami obyvatel naší
obce. Na jaře bychom měli mít hotovou předběžnou urbanistickou studii
s 3D modelem, ze které poté budeme
vycházet při podrobném plánování
centra obce.
Přeji Vám všem úspěšný rok 2022.
Petr Hoření, starosta obce

Nová výstavba při cestě na Světlík, foto Jiří Stejskal
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NAPSALI NÁM

Lyžařský areál v Horním Podluží

Dne 3. ledna uplynulo 25 let, co zemřel pan Vladimír MOSIG.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera
a ostatní příbuzní

Začala zima a u nás se bohužel nelyžuje. Nevím, proč se o vánočních
svátcích nezasněžovalo, když k tomu
byly ideální podmínky – pokles teploty přes noc na mínus 15 st. Minimálně 24 hod. mohla jet sněžná děla
na plný výkon. Sledoval jsem pečlivě
předpověď počasí a vím, že mělo přijít
po mrazivých dnech oteplení. Přesto
se musí v tomto období jít do určitého
rizika. Buď se měly nasněžit hromady, které dokáží přečkat i delší oteplení, nebo se měl zasněžit dětský areál.
Při kapacitě, kterou náš zasněžovací

systém má, by se při teplotách, které
panovaly, dalo nafoukat pro dětský
areál za 24 hodin výška minimálně
50 cm sněhu.
V době, kdy toto píši, se samozřejmě nedá odhadnout, co s touto
vrstvou sněhu udělá signalizované
oteplení. Faktem ale je, že by se dalo
od Vánoc minimálně týden lyžovat.
Jsem přesvědčen, že by dětský areál praskal ve švech. Takto je v areálu
mrtvo. Tím přišli nájemníci restaurace a lyžařské školy o značné finanční
příjmy. Nevím, jestli je za současným

Zdůvodnění, proč se nezasněžovalo
ze soboty na neděli:
KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
Sony Digital Cinema 4K

tel. 602 112 943 • e-mail: inkavo@iex.cz
www.kulturouseveru.cz • www.dolnipodluzi.cz •
www.facebook.com/bio.luz.dolni.podluzi

PROGRAM na LEDEN

 Pátek 7. 1. ve 20 hodin            ČV
 Sobota 8. 1. v 18 hodin
ČV

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
USA – Fantastická komedie – Pojďte
se podívat na další kapitolu původního příběhu – Ml. přístupno – Vstupné
130 Kč – 120 minut

 Pátek 14. 1. v 18 hodin              ČV
 Sobota 15. 1. v 18 hodin
ČV

VELKÝ ČERVENÝ PES
USA – Komedie pro celou rodinu –
Filmová adaptace populární dětské
knížky – Ml. přístupno – Vstupné
130 Kč, děti a důchodci 110 Kč – 95
minut

 Pátek 21. 1. ve 20 hodin
 Sobota 22. 1. v 18 hodin

ČV
ČV

SRDCE NA DLANI
CZ – Nová romantická filmová komedie – Láska se na věk nebo na místo
neohlíží – Mládeži přístupno – Vstupné 140 Kč – 95 minut

 Pátek 28. 1. v 18 hodin
 Sobota 29. 1. v 18 hodin

ČV
ČV

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
NORSKO – Každá legenda má své
následovníky – Natočeno podle filmové pohádky Václava Vorlíčka – Ml.
přístupno – Vstupné 120 Kč, děti a
důchodci 100 Kč – 85 minut
Vysvětlivky:		
				

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

Leden 2022

 24hodinový náklad za elektrickou
energii pro zasněžování a provoz čerpací stanice je asi 24 tisíc korun
 mzdové náklady dvou osob po
dobu zasněžování, tedy 24 hodin (celkem 48 pracovních člověkohodin),
jsou 11 tisíc korun včetně příplatku
za práci ve svátek (25 procent)
– to je celkem asi 35 tisíc korun za
den zasněžování
Předpověď počasí, která se bezezbytku potvrdila, předpovídala od
pondělí oteplení a od středy teploty
3 stupně nad nulou s deštěm. Na zaplacení nákladů by tedy byly jen maximálně dva dny plus jeden s mrholením, které vždy většinu dětí odradí.
 náklady za elektřinu (1 tis. za den
provozu) za provoz dětského areálu
na 3 dny včetně mezd obsluhy (2 osoby plus 1 pokladní, celkem 90 pracovních člověkohodin) jsou asi 21 tisíc
korun
 dále asi 3 hodiny práce rolbou,
plus osvětlení areálu dělá přibližně
2 tisíce korun za tyto 3 dny provozu

 celkové náklady za 3 dny provozu
dětského areálu i se zasněžováním po
dobu jednoho dne jsou tedy okolo 58
tisíc korun
 k zaplacení nákladů a dosažení
alespoň minimálního zisku by bylo
nutno za tyto dva a půl dne prodat
více jak 1 000 jednohodinových
lístků
Podle v minulosti dosažených
prodejů je prodání takého množství lístků v takovém počasí a za situace, kdy je zavřený hlavní areál,
nedosažitelné.
Skutečnost, že již třetí den od
mrazivé noci je venku výrazně nad
nulou a prší, staví tvrzení Karla Kopeckého o minimálně týdenním lyžování dost na hlavu.
Také možnost udělat hromady,
které vydrží, je vyhazování peněz
oknem, na dalších 8 dní je předpovídáno více jak 5 stupňů nad nulou
s deštěm.
Celý článek p. Kopeckého je takový
zvláštní, plný osobních přesvědčení

stavem pohodlnost, špatný odhad
nebo jiný důvod. Když napadlo prvních pár centimetrů sněhu, tak bylo
v areálu velice rušno. Umím si proto
představit, jak by to vypadalo, kdyby
se zprovoznil dětský areál. Proto mne
současný stav velice mrzí a musím na
to reagovat. Rád bych, aby tato promarněná šance ke zvýšení příjmu do
rozpočtu obce, pronajímatelům přilehlých provozoven – restaurace, půjčovna lyží, ale především na zábavu
místních i přespolních, přinesla poučení a příště byla lépe zvládnuta.
Kopecký Karel

a faktů, které jsou ale ve skutečnosti jen zbožná přání a nesmysly, které
počasí odhalilo dříve, než tento článek vůbec vyšel. Je s podivem, jak
rychle p. Kopecký zapomněl, jaké
náklady jsou potřeba na jeden den zasněžování a kdy to má smysl a kdy ne.
Samotného mě vývoj počasí,
a s tím spojené komplikace s provozem lyžařského areálu mrzí, ale není
rozumné vyhazovat desetitisíce za
každou cenu, aby byl bývalý starosta spokojen, že je po jeho. Nachlup
stejná situace byla předloni, kdy nás
p. Kopecký bombardoval názory, že
před Vánocemi se mělo zasněžovat,
i když je hlášeno oteplení. Vývoj počasí nakonec ukázal, že by to byl nesmysl, neboť pak týden intenzivně
pršelo, a bylo více jak 4 stupně nad
nulou, a všechen sníh vlivem deště
roztál. Ochlazení přišlo až na začátku
ledna. Panu Kopeckému doporučuji
používat v mobilním telefonu alespoň
dvě aplikace pro předpověď počasí,
jako to mám já. To mu poskytne dost
přesný výhled počasí asi na 10 dní dopředu a nebude mít potom nutkání
psát do Permoníku tyto nesmysly.
Petr Hoření
starosta obce Horní Podluží
JIŘETÍN p/J – Vánoce s paličkovanou krajkou je název výstavy, na
kterou vás zveme do jiřetínské galerie V Podstávce (Náměstí Jiřího, č.p.
129). Setkání s krajkářkami a jejich
uměním při vernisáži bylo zatím odloženo (z důvodu vyhlašovaných
opatření), ale výstava je instalována
a krásné krajky čekají na návštěvníky.
Své rukodělné umělecké práce vystavují krajkářky ze Šluknovska Marcela
Bělíková (Varnsdorf), Hana Bérová
(Cvikov), Miroslava Hájková (Jiříkov), Anděla Pšeničková (Rumburk),
Ludmila Spilková (Varnsdorf) a Jindra Tůmová (Varnsdorf). Návštěvu
půvabné výstavy s vánočními motivy
si mohou zájemci objednat telefonicky na č. 603 887 907.
-kaM-, foto Josef Zoser
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCÍCH PODTOLŠTEJNSKA

Žádné pozvánky

JIŘETÍN p/J – Štědrý den se setkáním na Křížové hoře se stává tradicí. Ani
nepřízeň počasí neodradila návštěvníky a po čtrnácté hodině se kolem kaple
sešla pěkná řádka lidí. Ranní přepršky ustaly, a tak rodiče s dětmi zdobili stromek s nadílkou pro zvěř. Přátelská podání rukou a vánoční přání se nesla ve
skupinkách postávajících všude kolem. Pěvecký sbor, který se ze zdravotních
důvodů omluvil, báječně nahradila jedna z návštěvnic, a tak nakonec i na zpěv
koled došlo. Přinesené lampičky se postupně rozzářily Betlémským světlem,
které rozdávali v kapli Povýšení svatého Kříže Tomáš Friese a Adam Razák
ze skautského střediska Lužan Varnsdorf (na snímku). Pro mnohé tak kouzlo
Štědrého večera začalo již odpoledne na Křížové hoře.
-kaM-, foto Jaromír Petružálek

JIŘETÍN p/J – Předvánoční pozvání do akusticky zajímavých prostor kostela
Nejsvětější Trojice byla určena příznivcům příjemné pohody. O čtvrté neděli
adventní svůj program nabídl soubor MUSICA RUSTICA, jehož tvorba má
kořeny v lidovém umění. Vánoční zpívání, které prochází staletími, zaujalo
a sklidilo zasloužený potlesk. Svatoštěpánský koncert patřil vystoupení varnsdorfského dámského pěveckého sboru NÁHODOU (na snímku). Hudební
nadílka koled a zpěvů pod Betlémskou hvězdou přivedla do kostelních lavic
hodně posluchačů, kteří v závěrečném bloku českých koled přidali i své hlasy. Pro mnohé se podvečerní koncert stal milou tečkou za druhým svátkem
vánočním a za svátky připomínající Ježíškovo narození.
-kaM-, foto Vladimír Suchý

MATEŘSKÁ ŠKOLA SMÍŠEK JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Podzimní měsíce utekly jako voda
a my za sebou máme spoustu užitých
dní. S dětmi jsme uspořádaly dílničky,
kde jsme společně vyrobily nábytek
pro Myslínka, našeho skřítka, který
nás provází již od října a bude s námi

celý školní rok. Pro Myslínka vyráběli
také rodiče s dětmi, kdy měli za úkol
udělat zbytek vybavení do chaloupky,
ve které bydlí Myslínek. Rodiče i děti
se tohoto úkolu zhostili s velikou parádou a Myslínek si teď může užívat

útulné domácnosti.
Blížil se adventní
čas a s ním také veliké
přípravy. Pro děti jsme
vytvořili adventní kalendář, který se skládal z vánočních úkolů.
Součástí adventního
kalendáře byla také
přání dětí, které jsme
se den po dni dětem
snažili splnit. Naši mateřskou školu navštívil
i Mikuláš, proto velké
díky patří panu Martinovi Loukovi, který nám Mikuláše ve
školce udělal. Jak čas
plynul, s dětmi jsme
se pomalu ale jistě
chystali na Vánoce.
Společně jsme zdobili perníčky, slepovali
cukroví, tvořili adventní věnce a vánočně vyzdobili si mateřskou školu. Jedním z hlavních úkolů
Vánoc bylo napsat dopis Ježíškovi.
Děti dopis napsaly a čekal nás výlet
na Křížovou horu, kde jsme Ježíška
byli pozdravit. V těchto dnech jsme

si užívali zasněženou krajinu, která
se těšila našemu ježdíkování a stavění sněhuláků.
Po důkladných přípravách, zpívaní
koled a velikého těšení nastaly v naší
školce Vánoce. Den jsme zahájili koledami a poté jsme se vydali připravit
hostinu pro zvířátka k novému krmelci. Po návratu do školky si Myslínek
otevřel dárky od dětí (dětmi a rodiči
výše zmíněné vyrobené vybavení do
domácnosti), pouštěli jsme lodičky,
házeli bačkorou, rozkrajovali jablíčko a po krásném dopoledni nás čekal štědrovečerní oběd. Po plných
bříškách zazvonil zvoneček a Ježíšek
přinesl dětem spoustu krásných dárků, které děti s nedočkavostí otevřely a těšily se jimi celé odpoledne. Po
radovánkách z dárků a společných
chvil děti předaly jimi vyrobené dárky
a přání svým rodičům a Vánoce byly
za námi. Děkujeme panu starostovi,
který nás potěšil svou návštěvou a obdaroval děti vánoční nadílkou.
Jménem celé mateřské školy přejeme
vám, milí čtenáři, hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Kolektiv MŠ Smíšek
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HISTORIE A SOUČASNOST JIŘETÍNA V OBRAZECH 12

mimo jiných prostor nacházela kaple. Hradba nacházející se v severovýchodní části hradu, směrem k Varnsdorfu, byla několikrát upravována
a to v třicátých letech minulého století, naposledy též v roce 2013. Při této
opravě byl použit i jeřáb, kterým se
nám podařilo do nádvoří, přes zmíněnou hradu, vyzvednout dva ručně

POVOLÁNÍ,

KTERÉ MÁ

31 890 Kč

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM

NABÍZÍME:

6 týdnů dovolené
příspěvek na dovolenou
10 000 Kč
zákonné výsluhové nároky,
odchodné
možnost uplatnění u útvarů
pořádkové, dopravní
a cizinecké policie

krpu.nabor@pcr.cz

PERMONÍK

OÚ JIŘETÍN p/J

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE

KOMUNÁLNÍHO
ODPADU 1–4/2022

110 000 Kč

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:

občanství České republiky
věk nad 18 let
střední vzdělání s maturitní
zkouškou
fyzická, zdravotní a osobnostní
způsobilost
bezúhonnost
bez stranické příslušnosti

STABILITA/JISTOTA /DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU/KARIÉRNÍ POSTUP
ÚSTECKÝ KRAJ

zmíněnou technikou vrátit je na původní místo. Případný pokus o usazení těchto částí dvou menších úzkých
oken z vnější strany kamenné hradby
se nám zdál dost nebezpečný. Pouze jsme obdivovali šikovnost našich
předků, kteří zhruba před sedmi sty
lety tento strážný hrad stavěli.
(J. Z.)

 INFORMACE KE SVOZU

SMYSL

PO ROCE

opracované okenní pískovcové boční
sloupky vypadlé z oken vnější hradby
(jsou položeny pod hradbou na zemi
v pravé dolní části snímku ze současnosti). Několikaboké pískovce ležely zhruba 10 metrů od paty hradby
v lesním svažitém prostoru, do kterého spadly zhruba z dvacetimetrové
výšky. Bohužel se nám nepodařilo ani

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
Tel.: 974 432 400
Mobil: 722 017 403

Jak jsme již informovali, od 1. 1.
2022 začíná u nás jako v jiných
obcích platit poplatek za svoz komunálního odpadu, a to z důvodu nového zákona o odpadech,
který nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2022. Pro držitele známek,
kteří mají zakoupenu známku
s platností do 31. 12. 2021 se
jejich platnost prodlužuje do
konce dubna 2022 (svoz týdenní a čtrnáctidenní). Pro poplatníky, kteří nádoby nemají, jsou tyto
k vyzvednutí na obecním úřadu.
Veškeré podklady k úhradě poplatku za odpad budou rozesílány v měsíci únoru 2022.

INZERCE V PERMONÍKU
Řádková – do 5 řádků 50 Kč, každý další
řádek 10 Kč (sl. 45 mm)
Plošná – 10 Kč/cm2 • Vložená 1 300 Kč
Za opakovanou inzerci se slevy neposkytují, ceny jsou bez 21% DPH
Inzerce nabízející práci je zdarma.

 1.–2. 1. 2022









MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 298
8.–9. 1. 2022
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2, Děčín 1
tel. 412 511 482
15.–16. 1. 2022
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
tel. 412 507 588
22.–23. 1. 2022
MUDr. Plyushchakov Oleks.
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 732 329 007
29.–30. 1. 2022
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056

Zdroj: https://www.mmdecin.cz/lekarska-a-stomatologicka-pohotovost

Uplynul právě rok od toho, kdy byla
v Permoníku prvně zveřejněna tato
rubrika. Vloni v lednu jsme začínali na našem náměstí Jiřího, kam se
v únorovém vydání Permoníku opět
vrátíme. Dnes zůstaneme ještě na
hradě Tolštejně. Na fotografiích je
představena hradba I. nádvoří. Údajně se v těchto místech v minulosti

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–10 hod. Rozpis je aktualizován dle
podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před
návštěvou lékaře telefonicky ověřit.

JIŘETÍN p/J – SVOZ
TŘÍDĚNÉHO ODPADU každý sudý týden.
UPOZORŇUJEME, že pytle na tříděný odpad musí být umístěny na
svozovou trasu do 8.00 hod.

10. 1. – 24. 1. 2022

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 25. 1. 2022 a vyjde ve středu 2. 2. 2022
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